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PROJE FORMATI
1. PROJE ÖZETİ
Proje ile ne amaçlandığı, neden ihtiyaç duyulduğu, neler hedeflendiği, projede ne tür
faaliyetler planlandığı, projenin çıktıları ve projeden ne tür faydalar sağlanacağı 100 kelimeyi
aşmayacak şekilde açıklanmalıdır. Projeyi tanıtıcı bilgiler içermelidir.
Şu
......
nedenlerden
dolayı
ihtiyaç
duyulan
........................
projesi
ile
.............................................hedeflenmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için proje
kapsamında ..........................................gibi faaliyetler yapılacaktır. Projenin tamamlanması
sonucunda ortaya çıkacak olan çıktılar ile proje sahibi ve tarımda şu gibi
....................................... kazanımlar elde etmesi ön görülmektedir.”
1. Proje Adı
Projenin adı,
• Proje içeriğini yansıtacak,
• Projede ne yapılmak istendiği kısa ve öz olarak verecek ve
• Temel hedefi ve proje sonucunda ulaşılmak istenen çıktının tanıtılmasına yetecek kadar
olmalıdır.
• Mümkün olduğunca proje faaliyetlerini tek bir noktaya odaklayacak nitelikte
tanımlanmalıdır.
2. Proje Uygulama Yeri
3. Proje Toplam Bütçesi
4. Proje Hedefi
Kısa orta ve uzun vadeli hedeflerin maddeler halinde yazılması ve bu hedeflerin
gerçekleştirilmesi için yapılması faaliyetler detaylı olarak yazılmalıdır. Her bir hedef için
birden fazla faaliyet tanımlanabilir.
Sıra Hedefler
Faaliyetler
1.
-.
-.
2.
5. Projenin Muhtemel Çıktıları
2. PROJE
1. Proje Gerekçesi ve Amacı
Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımı olup, projenin gerçekleştirilmesi
sonucunda çözümlenmek istenen sorun veya giderilmek istenen ihtiyacı içermelidir.
Amaç ve gerekçenin belirlenmesinde, proje konusu ile uyumun sağlanmasına, projenin tek
noktaya odaklanmasına ve birden fazla proje niteliği taşıyacak unsurlara yer verilmemesine
dikkat edilmelidir.
Birisi size sorduğunda neden böyle bir iş yapmaya kalktınız dediğinde ona vereceğiniz cevap
temel gerekçeniz ve diğer gerekçeler şeklinde yazılmalıdır.
ÖRNEK
Projenin amacı; Şu işi ............................................. yapmaya başlamaktır.
Projenin gerekçesi; Proje kapsamında üretmiş olduğu tarımsal ürünlerin % 40’nı yalova
şehrinde satmayı, %60 ını ise il dışında pazarlamayı düşünmekteyim. Çünkü şu sebeplerden
dolayı .......................... yalova piyasasında ciddi daralma söz konusu olduğundan proje
kapsamında üretilecek olan tarımsal ürünler için yeni pazarlara ihtiyaç bulunmaktadır.
Yaptığımız incelemeler neticesinde üretmiş olduğumuz ürünlerin %60 ını il dışı pazarlarda
ciddi bir pazarın olabileeği tespit edilmiş olup, işletmemiz için istanbul, bursa kocaeli
ürünlemizi için uygun bir pazar olacağı düşünülmektedir.
2. Proje ile İlgili Teknik Bilgiler
• Üretim Konusu
2

• Üretim Teknikleri
• Üretim Yeri- Alanı ile İlgili Bilgi
3. Proje Bütçesi (30.000 TL Bakanlık Desteği )
• % 25 Öz kaynak (Öz kaynak desteklenecek miktarın dışında tutulacak)
• Varsa Yabancı Kaynak (Hibe) ve Eş Finans ( Desteklenecek miktarı aşan bütçelerde
teminat mektupları ile bildirilmesi gerekmektedir)
• Toplam Proje Bütçesi
4. Proje Süresi ve Zaman Çizelgesi
1. Proje Süresi (Sürdürülebilir olması için en az 1 yıl)
Proje süresi, planlanan faaliyetleri gerçekleştirme süresi ile uyumlu olmalı ve ay olarak
belirtilmelidir.
Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi, proje bazında en az 24 aydır.
2. Zaman Çizelgesi
Projenin tamamlanabilmesi için bütün faaliyetlerin bir zaman dilimi içerisinde
gerçekleştirilerek sonlandırılmasının planlanması beklenmektedir.
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3. SONUÇ VE ÇIKTILAR (proje tamamlandığında ortaya çıkacak, projeye özgü, somut
sonuçlar yazılmalıdır. Proje kapsamında oluşturulacak olan sistem, metot, yöntem, model,
strateji, yazılım vb. gibi somut elle tutulur sonuçlar çıktı olabilmektedir.)
Genel Sonuçları
• Proje sonucunda firma mevcut ürünlerinde veya tasarımlarında bir değişiklik sağlayabilir.
(Yenilik içermemesi halinde olabilir.)
• Proje sonucunda firma bir faydalı model dediğimiz kavramsal bir model de oluşturabilir.
Satış prim modeli gibi bir model oluşabilir.
• Proje sonucunda yeni bir süreç tanımlanmış olabilir. (Yenilik içermemesi halinde olabilir.)
• Proje sonucunda bir takım stratejiler geliştirilmiş olabilir.
• Proje sonrasında bir bayi ağı gibi pazarlama sistemi geliştirilmiş olabilir.
• Proje sonrasında bir yazılım geliştirilmiş olabilir. (Yenilik içermemesi halinde olabilir.)
• Proje sonrasında mevcut yazılımlar belirli noktalarda güncellenmiş veya ilgili arayüzler ile
geliştirilmiş olabilir.
• Proje sonrasında yurt dışında açılmış bayiler olabilir.
• Proje sonrasında imalat resimleri oluşturulmuş olabilir.
• Proje sonrasında ekipman montaj detayları hazırlanmış olabilir.
• Proje sonucunda bir web sitesi oluşturulmuş olabilir.
• Proje sonrasında bir e-pazarlama sistemi geliştirilmiş olabilir.
• Proje sonrasında kullanıcı kılavuzları, proje raporları, özdeğerlendirme raporları vb. gibi
dokümantasyon oluşturulmuş olabilir.
• Proje sonucunda bir yetkinlik belgesi alınmış olabilir.
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...(benzeri somut sonuçlar olabilir)
Örnek
30 adet ürünün yalova pazarında satılması,
11 adet satış noktasında satışın yapılması
1 adet pazar araştırma raporu
1 adet yalova dışı temas noktası
1 adet Marka tescil belgesi
Ekonomik Çıktılar
Sosyal Çıktılar
Çarpan Etkileri / Model Olabilirliliği ve Yaygınlaştırılabilirliği
Uzun Dönemli Hedefleri
2 ve daha sonraki yıllarda ulaşılmak istenen hedeflerden bahsedilmelidir.
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